MOL NAGYON BALATON PANORÁMAKERET
INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a „MOL Nagyon
Balaton Panorámakeret Instagram Nyereményjáték” megnevezésű Instagramon lebonyolított
játékban (a továbbiakban: Játék) történő részvétel feltételeit.
1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője a VOLT Produkció Korlátolt felelősségű Társaság (1033 Budapest,
Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-09-695549, adószáma: 12625150-2-41, a
továbbiakban: Szervező)
A Játékban résztvevő személy (a továbbiakban Játékos) a Játékban történő részvételével
minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat és a Játékhoz tartozó
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban
foglaltakat.
A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül
módosítani.
2. Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag az a Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személy vehet részt Játékosként, aki
magyarországi hatóság által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító
igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik.
A Játékban Játékosként és a Játékos által feltöltött kép vagy videó szereplőjeként nem
vehetnek részt a Szervező és a Játék lebonyolításában esetlegesen részt vevő egyéb közvetlen
közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá a
zsűri tagjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
3. A Játék időtartama
A Játék kezdete: 2020. augusztus 1. 17:00
A Játék vége: 2020. szeptember 30. 17:00
4. A Játék leírása, a Játék menete
A Balaton partjain több MOL Nagyon Balaton Panorámakeret került elhelyezésre a következő
helyszíneken:
Északi part:
Balatonalmádi: Sóhajok hídja, vízparti sétány
Balatonfüred: Kisfaludy strand
Csopak: Petőfi utca, szőlőhegyi irányjelző tábla
Aszófő: Hunyadi utca gps:46.922209, 17.824766
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Révfülöp: Rózsakert
Balatongyörök: Szépkilátó
Vonyarcvashegy: Lido Strand
Keszthely: Balatonparti sétány, sziget fürdő előtt
Déli part:
Balatonvilágos: Székelykapu melletti területrész – Csók István sétány hrsz: 747/39
Siófok: Plázs Siófok
Zamárdi: Balaton-part, Margó Ede sétány - Kossuth utca végénél
Szántód: Szántódi rév
Balatonföldvár: Földvár Magaspart Látogatóközpont
Balatonszemes: Berzsenyi Dániel utca szabadstrand
Balatonboglár: Gömbkilátó alatt, Várdomb
Fonyód: Panoráma sétány – Bartók Béla u. 28. szám előtti közterületen
A Játékban az vesz részt, aki valamely fent felsorolt panorámakeretnél készített fotóját vagy
videóját (a továbbiakban együtt „Felvétel”) #molnagyonbalaton és #csodasmagyarorszag
hashtagekkel ellátva feltölti nyilvános Instagram profiljára, valamint beköveti a
@nagyonbalaton-t. A Felvételen legalább a Játékosnak szerepelnie kell. Amennyiben további
személy is szerepel a Felvételen, úgy annak a jelen nyereményjátékban való felhasználásához,
valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezeléshez szükséges engedélyt, illetve hozzájárulást a
Játékos köteles beszerezni. A Felvétel közzététele esetén úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a
Felvétel jelen nyereményjátékban történő felhasználásához, valamint az ahhoz kapcsolódó
adatkezeléshez szükséges valamennyi felhasználási engedéllyel és hozzájárulással
rendelkezik. A Szervező mindennemű felelőssége e tekintetben kizárt. Emellett a Játékban
való részvétel feltétele, hogy a panorámakereten található felirat maradéktalanul látható
legyen a feltöltött Felvételen. Amennyiben valaki az itt meghatározott követelményeknek nem
tesz eleget, úgy a Játékban nem vesz részt.
Egy Játékos korlátlan számú Felvétel feltöltésére jogosult, de ugyanazt a Felvételt nem
oszthatja meg kétszer.
A Felvétel fentiek szerinti megosztása a Játékban való részvételre történő jelentkezésnek és a
jelen Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül. Az Instagram profil
vagy a Játék során feltöltött Felvétel Játékos általi törlése a jelentkezés visszavonásának, így a
Játékban való részvételtől történő visszalépésnek minősül.
Amennyiben a jelentkezés visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása
előtt történik, úgy a Játékos a Játékban nem vesz részt, illetve a Nyeremény részére nem kerül
átadásra.
A Játékban a Nyereményekre jogosult személyeket (a továbbiakban: Nyertes) zsűri választja
ki. A zsűri 3 (három) tagból áll, akiket a Szervező jelöl ki. A zsűri tagja lehet a Szervező
munkatársa is. Nem lehet a zsűri tagja az, aki a Játékban Játékosként vesz részt, aki bármely
Felvételen szerepel, illetve ezek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója. A zsűrizésre a Szervező
fent megjelölt székhelyén kerül sor. A zsűrizés nem nyilvános, arról jegyzőkönyv készül.
A Játék időtartama alatt 2 (kettő) zsűrizésre kerül sor, melyek során a zsűri kiválasztja a
Nyereményekre jogosult személyeket:
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2020. augusztus 31.,
2020. szeptember 30.
Minden egyes zsűrizés alkalmával 6 (hat) Nyertes kerül kiválasztásra.
Amennyiben a Játékos a Nyereményre való jogosultságát elveszíti, vagy a Nyeremény
átvételéhez szükséges valamely kötelezettségét a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy
a Nyeremény átvételét visszautasítja, úgy az adott Nyereménynek nincsen Nyertese, és azt a
Szervező szabadon felhasználhatja.
5. Kizárás a Játékból
A Szervező felhívja a figyelmet, hogy az a Felvétel, amely különösen, de nem kizárólag
agresszív hangvételű, obszcén, pornográf vagy szexuális tartalmú, vallási, politikai,
gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő elemet, esetleg tiltott önkényuralmi jelképeket tartalmaz,
másokat faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt vagy
bármilyen egyéb módon sérti, mások személyiségi vagy szerzői jogait sérti, vagy amelynek
minősége nem megfelelő (homályos), azon nem ismerhető fel a panorámakeret felirat, illetve
amely a Szervező szubjektív megítélése alapján nem megfelelő, kizárásra kerül a Játékból.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában kizárja a Játékból azt a
Játékost, (i) akinek feltöltött, megosztott Felvétele az előző bekezdésben foglaltak
kritériumoknak nem felel meg, (ii) aki a Játék menetének tisztességtelen befolyásolásával,
nem tisztességes úton kíván előnyhöz jutni (iii) más Játékos vagy személy adataival (pl.
Instagram fiók) visszaél, a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.
6. Nyeremények
A Játék során az alábbi Nyeremények kerülnek kiosztásra:


Nyerenények a 2020. augusztus 31-i zsűrizés során:

2 db páros 2021. évi VIP STRAND napijegy,
4 db MOL Nagyon Balaton ajándékcsomag,


Nyeremények a 2020. szeptember 30-i zsűrizés során:

2 db páros 2021. évi VIP STRAND napijegy,
4 db MOL Nagyon Balaton ajándékcsomag.
A Nyeremények másra átruházhatók. A Nyeremény készpénzben történő kifizetésére nincs
lehetőség. Sem a Nyertesek, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a
Nyereményt készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.
A Szervező az itt felsorolt Nyereményeken túl további díjakat, nyereményeket nem ad át.
7. A Nyertes értesítése
A Nyerteseket a Szervező az egyes zsűrizéseket követő 7 (hét) napon belül a nyertes kép alatt
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@nagyonbalaton Instagram fiók által írt hozzászólás útján értesíti, amelyben taggelésre kerül
a Nyertes Instagram felhasználóneve. Az értesített Nyertesnek 10 (tíz) naptári nap áll
rendelkezésére, hogy az info@molnagyonbalaton.hu e-mail címre írt üzenetben felvegye a
kapcsolatot a Szervezővel és a Nyereménytől függően megadja részére az elektronikus
levelezési címet illetve a postacímet, melyre a Nyeremény kézbesítését kéri. A Nyeremények
közül a 2021. évi VIP STRAND napijegyek elektronikus levél útján, a MOL Nagyon Balaton
ajándékcsomagok pedig postai úton kerülnek kézbesítésre egyszer, a Játék lezárását követő 30
(harminc) napon belül, amennyiben az ahhoz szükséges adatok rendelkezésre állnak. A
sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a
Szervező szabadon felhasználhatja.
8. Terhek
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további
adó vagy egyéb esetleges járulék, postázási díj összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb
felmerülő költségek a Játékost terhelik.
9. A Játékszabály változása, felelősség
A Szervező a jelen Szabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő
egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy
olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező
fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést
elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét
kizárja.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban
való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért,
veszteségekért. A Játékosok a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemondanak a Játék
lebonyolításával, a Nyereménnyel, a Nyertesekkel, a Szervezővel, vagy bármely harmadik
személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Nyertesek az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel
kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben
kizárólag a Nyerteseket terheli. Emellett a Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos
helytelen vagy hibás jelentkezéséből (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát instagram profillal
regisztráló Játékos) eredő elmaradásokért, károkért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel
továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai
meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek
következményeiért, illetve nem felel az Instagram alkalmazás nem megfelelő működéséért.
A Szervező mindennemű felelősséget kizár azzal összefüggésben ha a Játékos nem
rendelkezik a Felvételnek a jelen nyereményjátékban történő felhasználásához, valamint az
ahhoz kapcsolódó adatkezeléshez szükséges valamennyi felhasználási engedéllyel és
hozzájárulással.
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A Szervező a szerzői jogi jogsértésért való minden felelősségét kizárja.
A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azt nem az Instagram rendelte
meg és nem az Instagram kezeli.
10. Adatkezelés
A Játékkal kapcsolatos adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács Általános
Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”)
összhangban a Szervező a https://molnagyonbalaton.hu/programok/instagramjatek/
weboldalon található adatkezelési tájékoztatójában ad bővebb tájékoztatást.
2020. július 31.
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